ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁNAK VÁLASZTÁST
MEGELŐZŐ AKTUALITÁSAIRÓL
(JELÖLTAJÁNLÁS, KAMPÁNYIDŐSZAK)
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (a továbbiakban:
Választás) választó és választható minden nagykorú magyar állampolgár, az Európai
Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú
állampolgára.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár a
szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.
Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem
választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel
rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági
vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
A választáson a jelöltek valamely nyilvántartásba vett jelölő szervezet jelöltjeként,
vagy független jelöltként indulhatnak.
A szükséges egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításához
szükséges ajánlások számának megállapítására 2014. augusztus 18. napján került
sor, mely Közleményben került kihirdetésre a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
Öttömösi Kirendeltségének és a közterületek hirdetőtábláján, valamint a község
honlapján (www.ottomos.hu).
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek (a továbbiakban: Ve.) 121.
§ (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 15.
§-a alapján a választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban
2014. augusztus 25-én adja át az igénylő (jelölt-jelölt) részére az általa igényelt
mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet hitelesítő
bélyegzőlenyomattal lát el.
A Ve. 307/G. § (1) bekezdése, valamint az IM rendelet 17. §-a szerint az egyéni
listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester jelöltet legkésőbb
2014. szeptember 8-án (hétfőn) 16 óráig kell bejelenteni a bejelentésre szolgáló
nyomtatvány és az ajánlóívek leadásával.
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben
választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi
azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az
ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további
ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként
indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy
munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati
viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának
teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f)egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az
ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el
előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 7. § (f) pontja
alapján a HVI átveszi az ajánlóíveket, az informatikai rendszerben ellenőrzi, hogy a
jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e;
jelzi a helyi választási bizottságnak (a továbbiakban: HVB), ha a jelölt, illetve a jelölő
szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet.
A Ve. 124. § (2)-(3) bekezdései értelmében:
„(2) A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani
szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles
átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E
kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege
minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.
(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét
követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.”
Felhívnám a Tisztelt jelölt-jelöltek figyelmét, hogy a Ve. 10. §-ában foglaltak szerint a
választási törvényben meghatározott határidők jogvesztők, a határidőket naptári
napokban kell számítani és a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le!
Mindezek alapján kérek minden jelölt-jelöltet, hogy az ajánlások gyűjtése során a fent
leírtakat tartsák be!
VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19 óráig
tart.

Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, mely alkalmas választási akarat
befolyásolására, vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát, a jelölt által
történő közvetlen megkeresés, politikai reklám és politikai hirdetés, választási
gyűlés. Kampányidőszakban a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek
plakátot. A kampányeszközökkel kapcsolatos részletes szabályokat a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 139. – 155. §-ok tartalmazzák.
A választással kapcsolatos nyomtatványok, tájékoztató anyagok és egyéb,
választással
kapcsolatos
információk
elektronikus
úton
elérhetők
a
www.valasztas.hu honlapon, illetve beszerezhetők a Ruzsai Közös Önkormányzati
Hivatal Helyi Választási Irodájánál (6784 Öttömös, Fő utca 12.).

Öttömös, 2014. augusztus 19.
Nagy Renáta
Helyi Választási Iroda vezető-helyettes

